MLADI PLANINCI NA KRAŠKEM ROBU
V soboto, 10.3.2007 je Mladinski odsek Planinskega društva Vrhnika organiziral planinski izlet za osnovnošolske
otroke. Podali smo se na Kraški rob. Tako je 35 otrok in vodnikov prehodilo in občudovalo čudoviti svet, kjer se
kraška planota s pretrganim robom prevesi v prijazno pokrajino Slovenske Istre. Razteza se v okoli 20km dolgem
in 2,5 do 5km širokem pasu od Socerba ob slovensko - italijanski meji, do Mlinov ob slovensko - hrvaški meji.
Zjutraj smo krenili z avtobusom izpred osnovne šole Ivana Cankarja in se peljali do vasi Movraž kjer smo pričeli
naš pohod. Obetal se nam je čudovit, topel in sončen dan. Pot se je kmalu strmo vzpenjala in nas pripeljala na
odprte kraške travnike s prečudovitim pogledom na Slovensko Istro. Tu nas je spremljala burja, ki je nekaterim
dekletom naredila pričeske raznovrstnih oblik. Vsem pričeskam pa je bilo skupno, da so bile obrnjene v isto smer
(kamor je pihala burja). Tu smo si hitro oblekli vetrovke, da nas ni prepihalo do kosti. Trava se je nebogljena
upogibala pod močjo vetra in nam dajala vtis, kot da jo burja češe. Bori pa s svojo neuklonljivo močjo že leta
kljubujejo neusmiljeni kraški burji. Na Kuku (498m) smo hitro ožigosali svoje planinske knjižice in nato poiskali
zavetje, kjer smo si lahko privoščili zaslužen počitek s prigrizkom. Zavetje nam je nudila kraška vrtača obdana s
kamnito ogrado. Takih vrtač smo na naši poti videli še mnogo. Te vrtače so v preteklosti kmetom omogočale
narediti njivo na tej z zemljo siromašni pokrajini. Od tu smo nadaljevali pot do male kraške jame Tri očke. Vanjo
vstopimo skozi prvo odprtino. Nad njo se je udrl del stropa in tako sta nastali še dve luknji premera kake 2m.
Zaradi teh treh odprtin je jama najverjetneje tudi dobila ime. Po dobri uri hoje smo prispeli do naslednje čudovite
stvaritve narave – naravni most na Velem Badinu. Nekaj metrov stran pa se vidijo čudoviti spodmoli pod robom
Velikega Badina. Spodmolom pravijo tudi »istrijanska uha oz. ušesa istre«, saj naj bi poslušali v dolino kaj se
pogovarjajo ljudje. Značilnost 28m visoke pečine so trije večji in globji spodmoli s 17m visokim stropom. Verjetno
jih je izdolbel podzemni potok, ki je nekoč tekel po razpoki v kamnini. Na stropu spodmola je videti manjše sigaste
tvorbe. Tu smo naredili še nekaj skupinskih fotografij in nadaljevali proti Orlovemu gnezdu. Tu smo se spoprijeli z
jeklenicami in nekaj klini. Tako so se nekateri preizkusili tudi v bolj zahtevnejših pogojih za hojo, s katerimi se
ponavadi srečamo v visokogorju. Od tu smo nadaljevali do cerkve Sv. Kirika in nato še spust do vasi Sočerga. Tu
nas je pričakal avtobus, ki nas je v popoldanskih urah pripeljal nazaj na Vrhniko. Tako smo si ogledali še en
čudovit košček mozaika, ki se imenuje Slovenija.
Upam da se vidimo na naslednjem izletu Nna Sinji vrh nad Ajdovščino, ki bo 14.4.2007. Do takrat pa lep planinski
pozdrav in varen korak.
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Veter v laseh na Kraškem robu.

Planinci pod naravnim mostom na Velem Badinu.
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